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RETIFICAÇÃO – 25/11/2022 

 

 

No EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE MESTRADO 

EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, retificar: 

 

 

1) Onde está: 

- Prova Específica do Programa, de suficiência em língua inglesa, aplicada presencialmente. Será 
permitido o uso de dicionário físico durante a realização da prova. O/A candidato/a deverá 
trazer seu dicionário físico para fazer a prova. Não serão aceitos dicionários eletrônicos. 
Demais instruções sobre a prova serão disponibilizadas no site do programa. 

 

Dia: 23 de novembro de 2022. 

Horário: 14h30.  

Local: Unifesp – campus Diadema. Prédio de Acesso. Av. Conceição, 123 - Centro, Diadema - 
SP, 09920-000.  

O número da sala que será utilizada para a aplicação da prova presencial será divulgado no site 
do programa: https://ppg.pecma.unifesp.br/  

Divulgação do resultado preliminar de suficiência em língua estrangeira: 28 de novembro de 
2022.  

Período de recurso do resultado preliminar de suficiência em língua estrangeira: até 
30/11/2022, até às 17h00.  

Divulgação do resultado final de suficiência em língua estrangeira: 01/12/2022. 

 

Leia-se: 

- Prova Específica do Programa, de suficiência em língua inglesa, aplicada presencialmente. Será 
permitido o uso de dicionário físico durante a realização da prova. O/A candidato/a deverá 
trazer seu dicionário físico para fazer a prova. Não serão aceitos dicionários eletrônicos.  
Demais instruções sobre a prova serão disponibilizadas no site do programa. 

 

Dia: 03 de dezembro de 2022. 

Horário: 9h00.  

https://ppg.pecma.unifesp.br/
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Local: Unifesp – campus Diadema. Prédio de Acesso. Av. Conceição, 313 - Centro, Diadema - 
SP, 09920-000.   Sala 35. 

O número da sala que será utilizada para a aplicação da prova presencial será divulgado no site 
do programa: https://ppg.pecma.unifesp.br/  

Divulgação do resultado preliminar de suficiência em língua estrangeira: 5 de dezembro de 
2022.  

Período de recurso do resultado preliminar de suficiência em língua estrangeira: até 
7/12/2022, até às 17h00.  

Divulgação do resultado final de suficiência em língua estrangeira: 08/12/2022. 

 

2) Onde está: 

 

IV – CALENDÁRIO 

 

Divulgação do Edital 04/10/2022 

Período de Inscrições 04/10/2022 a 

14/11/2022 (até às 

23h59) 

Divulgação do resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

16/11/2022 

Período de recurso do resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

Até 17/11/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final das inscrições homologadas 18/11/2022 

Exame de suficiência em língua estrangeira 23/11/2022 

Divulgação do resultado preliminar de suficiência em língua 

estrangeira 

28/11/2022 

https://ppg.pecma.unifesp.br/
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Período de recurso do resultado preliminar de suficiência em 

língua estrangeira 

Até 30/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final de suficiência em língua 

estrangeira 

01/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar da análise da súmula 

curricular 

05/12/2022 

Período de recurso do resultado preliminar da análise da 

súmula curricular 

Até 07/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final da análise da súmula curricular 08/12/2022 

Período de entrevistas 12 e 13/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar da entrevista 14/12/2022 

Período de recurso do resultado da entrevista Até 16/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final, exceto para os/as candidatos/as 

negros/as que concorrem às vagas de cotas referentes a ações 

afirmativas 

19/12/2022 

Bancas de heteroidentificação 19/12/2022 

Divulgação de resultado preliminar das bancas de 

heteroidentificação 

20/12/2022 

Período de recurso do resultado das bancas de 

heteroidentificação 

Até 22/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final para os/as candidatos/as 

negros/as que concorrem às vagas de cotas referentes a ações 

afirmativas 

23/12/2022 

 



 

 

 
Universidade Federal de São Paulo 
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 
Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

 

 

Divulgações e Informações adicionais poderão ser obtidas no sítio: 

https://ppg.pecma.unifesp.br/ 

 

 

Leia-se: 

 

IV – CALENDÁRIO 

 

Divulgação do Edital 04/10/2022 

Período de Inscrições 04/10/2022 a 

14/11/2022 (até às 

23h59) 

Divulgação do resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

16/11/2022 

Período de recurso do resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

Até 17/11/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final das inscrições homologadas 18/11/2022 

Exame de suficiência em língua estrangeira 03/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar de suficiência em língua 

estrangeira e Divulgação do resultado preliminar da análise da 

súmula curricular 

05/12/2022 

Período de recurso do resultado preliminar de suficiência em 

língua estrangeira e Período de recurso do resultado preliminar 

da análise da súmula curricular 

Até 07/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final de suficiência em língua 

estrangeira e Divulgação do resultado final da análise da 

súmula curricular 

08/12/2022 

Período de entrevistas 12 e 13/12/2022 

https://ppg.pecma.unifesp.br/
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Divulgação do resultado preliminar da entrevista 14/12/2022 

Período de recurso do resultado da entrevista Até 16/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final, exceto para os/as candidatos/as 

negros/as que concorrem às vagas de cotas referentes a ações 

afirmativas 

19/12/2022 

Bancas de heteroidentificação 19/12/2022 

Divulgação de resultado preliminar das bancas de 

heteroidentificação 

20/12/2022 

Período de recurso do resultado das bancas de 

heteroidentificação 

Até 22/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final para os/as candidatos/as 

negros/as que concorrem às vagas de cotas referentes a ações 

afirmativas 

23/12/2022 

 

 

Divulgações e Informações adicionais poderão ser obtidas no sítio: 

https://ppg.pecma.unifesp.br/ 

 

https://ppg.pecma.unifesp.br/

